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Kasvipeite ja 
vedenpinnan nosto 
vähentävät päästöjä
Maatalouden käytännöt ja tukiehdot ovat vanhastaan vaatineet mahdollisimman toimivaa kuivatusta. 

Nyt ilmastonmuutoksen noustua välittömiä toimia vaativaksi kriisitilanteeksi, toimintatavat ja 

yhteiskunnan kannustimet ovat muutospaineen alla. Tarvitaan uutta näkökulmaa, rahallista 

tukea ja käytäntöön tuotua tutkimustietoa, jotta viljelijä pystyy omassa työssään toimimaan 

kasvihuonekaasupäästöjen suhteen mahdollisimman hyvin yhteiskunnan kokonaisedun mukaisesti, 

kullekin pellolle sopivimmalla tavalla.

 ◼ Teksti: Hanna Kekkonen
 ◼ Kuvat: Hanna Kekkonen, Elina Nurmi, Maarit Partanen

Erilaisilta turvepelloilta haihtuvia kasvihuone-
kaasuja mitataan OMAIHKA-hankkeessa pimeä-
kammiomenetelmällä. T urve säilyy hajoamiselta 

suojassa vain, jos se pysyy 
hapettomissa oloissa eli 
veden pinnan alapuo-

lella. Kuivattamisen ohella myös 
viljelytoimet kiihdyttävät tur-
peen hajoamista. 

Osa nykyisistä turvemaapel-
loista on ollut viljelyssä jo vuo-
sikymmeniä. Niiden turveker-
ros on kulunut ja pintamaan 
rakenne muuttunut kivennäis-
maatyyppiseksi.

Lisäksi koko viljelyalueen vesi-
talous on saattanut muuttua. 
Vesi ei enää kertyisi pellolle, 
vaikka nykyiset ojat tukittaisiin.

Toisaalta turvemaita on hyvin 
erilaisia niiden syntytavoista, 
iästä ja ympäröivistä oloista joh-
tuen. Osa turvemaapelloista on 
pitkänkin viljelyhistorian jäl-
keen haastavia viljeltäviä. 

Märkyys voi haastaa viljely-
yritykset. Huonoimmassa tapa-
uksessa lannoitus, kalkitus ja 
sadonkorjuu jäävät vuosi toi-
sensa jälkeen yritykseksi eikä 
uudelleenojitus välttämättä tuo 
asiaan parannusta. 

Näillä kahdella turvemaapel-
lon ääripäällä on merkittävä 
ero. Toisella pellolla pystytään 
tuottamaan rehua tai ruokaa 
viljelyyn käytettyjen resurssien 

 ◼ Turvepeltojen kestävät vilje-
lytavat –webinaari ti 3.11.2020 
klo 13.00–15.30

Tervetuloa kuuntelemaan ja 
keskustelemaan etäseminaa-
riin turvepelloista! ◻

Ohjelma ja osallistumislinkki 
www.ilmastoviisas.fi
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sekä tuotettujen päästöjen vas-
tineeksi, kun taas toisella viljely 
on tehotonta ja päästötaakka 
tuotettua satokiloa kohti suuri. 

Niinpä keinovalikoima turve-
maiden kestäviksi viljelytavoiksi 
täytyy olla laaja, jotta viljelijällä 
on riittävät mahdollisuudet 
vähentää päästöjä kullekin pel-
lolle sopivimmalla tavalla. 

Turpeen hajoamista voi 
ehkäistä, hidastaa tai estää
Olemassa oleva keinovalikoima 
voidaan jakaa karkeasti ennalta-
ehkäiseviin, turpeen hajotusta 
hidastaviin ja turpeen hajotusta 
estäviin toimiin. Keinoja koh-
dennettaessa yksittäiselle pel-
lolle voidaan ottaa huomioon 
pellon tuottavuus, vesitaloudel-
liset ominaisuudet ja turveker-
roksen paksuus. 

Ennaltaehkäiseviä toimia 
ovat kaikki toimet, joilla voi-
daan ehkäistä uusien turvemai-
den raivauksen tarve. Jokainen 
uusi turvepelto tietää lisää pääs-
tökuormaa joka vuosi raivauk-
sesta eteenpäin.  

Jos uuden peltoalan tarve on 
ratkaistavissa muilla keinoin, 
ennaltaehkäistään turvemaiden 
päästöjä. Keinoina ovat tilusjär-
jestelyt, tilan sadontuoton opti-
mointi, tilayhteistyö, valmiin 
pellon osto tai vuokraus tai rai-
vaamalla tietoisesti vain kiven-
näismaita. 

Kuivilla, heikosti vetettä-
villä, hyvätuottoisilla ja kanta-
villa turvepelloilla tulisi keskit-

tyä turpeen hajoamisen hidas-
tamiseen. Hajoamista hidaste-
taan vähentämällä muokkausta, 
pitämällä pelto kasvipeitteisenä 
mahdollisimman pitkään ja vil-
jelemällä monivuotista kasviva-
likoimaa. 

Kasvinviljelytiloille yksivuotis-
ten kasvien viljelyn korvaami-
nen monivuotisilla voi olla haas-
tavaa, mutta kevennetty muok-
kaus sekä mahdollisesti aluskas-
vin käyttö vähentävät päästöjä. 
Tärkeintä olisi, että paljaan 
maan kausi olisi mahdollisim-
man lyhyt. 

Myös ohutturpeisella pellolla 
hajoamisen hidastaminen voi 
olla paras päästövähennyskeino. 
Jos toisaalta ohutturpeisen pel-
lon tuottavuus on syystä tai toi-
sesta heikko, se voi soveltua met-
sittämiskohteeksi. 

Metsittäminen ei tosin 
vähennä päästöjä pitkään 
aikaan. Turvemaapohjaisen 
entisen pellon maaperän pääs-
töt vähenevät turvemaametsän 
tasolle vasta yli 20 vuoden kulut-
tua metsittämisestä. 

Päästöjä estetään nostamalla 
pohjaveden pintaa
Jos alueen vesitalous sallii, paras 
tapa estää päästöjä on nostaa 
pohjaveden pinta mahdollisim-

man korkealle. Pohjaveden pin-
taa voidaan nostaa esimerkiksi 
avo-ojiin asennettavien säätöpa-
tojen avulla.

Padossa oleva säätöputki ase-
tetaan haluttuun syvyyteen suh-
teessa pellon pintaan. Kun oja-
vesi nousee putken tasolle, se 
purkautuu putken kautta auto-
maattisesti. 

Säätöpatoja voidaan avata, 
jos peltoa halutaan kuivattaa. 
Pohjaveden pintaa on mahdol-
lista säädellä myös säätösalaoji-
tuksella, jossa vedenpinta pide-
tään valtaosa vuotta noin 30 cm 
syvyydessä. Sadonkorjuuaikana 
vedenpintaa lasketaan hetkelli-
sesti alas.

Turpeen hajoamisen estämi-
nen tuottaa suurimman hyö-
dyn paksuturpeisilla peltoloh-
koilla, joissa turve muuten tuot-
taisi päästöjä vielä vuosikymme-
niä. Ohutturpeisillakin pelloilla 
vedenpinnan nostaminen sääs-
tää turvetta hajoamiselta.

Jokaisella vedenpinnan ala-
puolelle säästetyllä turvesentillä 
on merkitystä. Viljelyn kannalta 
säätösalaojitus säilyttää pellon 
eloperäistä ainesta, jolloin pel-
toa ei tarvitse taas pian ojittaa 
kuivatuksen ylläpitämiseksi.

Turpeen hajotusta estäviksi 
toimiksi voidaan lukea myös 
ennallistaminen sekä kosteikko-
viljely. Molemmissa tapauksissa 
vedenpinnan annetaan nousta 
lähelle maan pintaa. Ennen 
pitkää luonnollisten prosessien 
seurauksena turvetta alkaa jäl-
leen kertyä. 

Kosteikkoviljely sekä ennallis-
taminen lisäävät hieman maa-

perän metaanipäästöjä, mutta 
nämä päästöt eivät ole merkit-
täviä verrattuna aktiivisesti vil-
jeltyjen, kuivien turvemaiden 
päästöihin. 

Kosteikkoviljely eroaa ennal-
listamisesta siten, että pellolla 
pyritään tuottamaan märkiin 
olosuhteisiin soveltuvia kasvi-
massoja, joista korjattavaa satoa 
voidaan hyödyntää esimerkiksi 
energiaksi.  

Pellon hylkääminen vai 
tuottoisa viljely?
Pellon hylkääminen on toden-
näköisesti kustannustehokkain 
tapa puolittaa turvemaapellon 
turpeen hajoamisesta synty-
vät päästöt. Kun maata ei enää 
muokata ja lannoiteta, entisen 
pellon valtaavat monivuotiset 
kasvit ja päästöt vähenevät. 

Toisaalta hylätyillä pelloilla 
päästöjä kuitenkin syntyy, vaik-
kei ruokaa tai muita hyödyk-
keitä tuoteta. Hyvillä peltoloh-
koilla turpeen hajoamisesta syn-
tyy päästöjä, mutta suuri hehtaa-
rikohtainen sato pienentää sato-
kiloa kohti laskettuja päästöjä. 

Jollei mikään turvepellon 
päästöjä vähentävä keino ole 
sovellettavissa muun muassa alu-
een vesitalouden muuttumisen 
takia, turvepelto kannattaa pitää 
hyvässä viljelykunnossa ja tuot-
toisana jatkossakin. ◻

Kirjoittaja tutkii Luonnonva-
rakeskuksessa maatalousturvemai-
den kasvihuonekaasuja ja niiden 
vähentämistä eri hankkeissa kuten 
SOMPA, OMAIHKA, RATU, 
ILMAVA sekä TUPA.

Saraturvepellossa näkyy kerroksittaista, osin maatunutta kasvimassaa. 
Tämä pelto on viljelyssä 1930-luvulta lähtien, mutta se on välillä ollut 
luonnonniittyä, koska tulvavesi on noussut pellolle.

Kosteikossa veden pinta on maan 
pinnan yläpuolella. Kosteikko 
kerää valumavesiä, ja sitä voi hyö-
dyntää esimerkiksi metsästysmat-
kailussa.


